Ceník
Školka je bilingvní
- děti hovoří s učiteli bilingválně anglicky/česky (*)

7.00–18.00 (celodenní program)
5 krát týdně

12 100 Kč

4 krát týdně

10 560 Kč

3 krát týdně

8 580 Kč

Stravné 110 Kč/den: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, nápoje,
ovoce/zelenina
8.00–15.00 (7 hodin)
5 krát týdně

8 400 Kč

4 krát týdně

7 580 Kč

3 krát týdně

6 590 Kč

Stravné 110 Kč/den: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, nápoje,
ovoce/zelenina
7.00–12.30 (5.5 hodin)
5 krát týdně

7 700 Kč

4 krát týdně

7 040 Kč

3 krát týdně

5 940 Kč

Stravné 95 Kč/den: dopolední svačina, oběd, nápoje, ovoce/zelenina

*Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, výuka probíhá za přítomnosti českého kvalifikovaného
učitele a anglického lektora (rodilý mluvčí).

Slevy:
Sleva 8% při půlroční platbě
Sleva 12% při platbě na celý kalendářní rok
Sourozenecká sleva 10% na druhé a každé další dítě z téže rodiny.
*Slevy nelze kumulovat!

Další platby

Pronájem prostor na oslavy
Pokud dítě je vyzvednuto později než bylo smluvně
dohodnuto (18 hod, 15 hod, 12:30 hod)

1 000 Kč/hod
za každkou započatou hodinu

250 Kč/hod
za každkou
započatou hodinu

Pokud je nutné dítě přivést do školky dříve než v 7:00
hod (nutné předem dohodnout)

za každkou započatou hodinu

Jistina (vratný poplatek po řádném ukončení smlouvy)

2000 Kč

Registrační poplatek

1000 Kč

250 Kč/hod

Školné je placeno měsíčně, vždy na měsíc následující na základě faktury zaslané elektronicky.

Víte, že ceny po uplatnění produktu Ticket Junior jsou o 31% levnější? Chcete vědět podrobnosti jak uplatnit
Ticket Junior? Volejte +420 234 662 140 nebo pište klient‑cz@edenred.com
Víte, že tento rok si můžete část nákladů za výdaje na školku odečíst z daní? Z vypočítané konečné daně
si můžete odečíst částku (tzv. „školkovné“) odpovídající měsíční minimální mzdě tj. za rok 2018 12 200Kč.
Více Vám jistě sdělí Váš daňový poradce.

Ceník je platný od 1.11.2019

